Kompetent Maskinoperatør/
Industritekniker søges
Er du vores nye 1. klasses medarbejder til CNC fræsning
af plast- og vakuumemner på aften- og nathold?
Virksomheden
DD Plast producerer professionelle løsninger indenfor sprøjtestøbning og vakuumformning. Vi har 30 års erfaring med plastproduktion og er specialister i at fremstille kundetilpassede løsninger.
Har du lyst til at indgå i et team, hvor effektiv produktion er i højsædet, så er det dig, vi søger. Du skal arbejde
med driftsoptimering, programmering, opstilling på CNC fræsemaskiner. I samarbejde med dine kolleger vil du
være med til at opnå den bedst mulige kvalitet i produktionen og sikre, at kunderne får deres varer til tiden.
Faglige kompetencer
• Håndværksmæssig baggrund som maskinarbejder/industitekniker/snedker/eller maskinoperatør
• Erfaring med programmering/opstilling af CNC fræsere, er en fordel
• Erfaring med bearbejdning af plastemner er en fordel – men ikke et krav
• Du har god teknisk og mekanisk forståelse
• Du ser det som en udfordring at udføre opgaver hurtigt og på højt fagligt niveau
Personlige egenskaber
• Du kan arbejde selvstændigt og er meget omhyggelig og du er yderst kvalitets- og ansvarsbevidst
• Du er proaktiv og løsningsorienteret i din tilgang til dine opgaver og de udfordring, du møder
• Du er god til at bevare overblikket - også når, der er mange bolde i luften
• Du yder en god service til dine kolleger på tværs af afdelinger
• Du er mødestabil og fleksibel
• Du behersker dansk i skrift og tale
Arbejdstid og sted
Aftenhold mandag til torsdag fra kl.14:30 – 23:30 (4 dags uge)
Nathold mandag til torsdag fra kl. 21:00 – 06:00 (4 dags uge)
DD Plast er beliggende i Lystrup ved Aarhus (tæt på motorvejen).
Vi tilbyder
En stilling i en virksomhed i vækst og udvikling og med spændende arbejdsopgaver. Virksomheden bærer
præg af en fri omgangstone og et godt humør.
Ansøgning og kontakt
Skriftlig ansøgning samt CV og relevante papirer sendes pr. mail til frits.henriksen@ddplast.dk og har du
spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef Frits Henriksen på tlf. 2234
4020. Vi opfordrer interesserede kandidater til at søge hurtigst muligt, da vi løbende indkalder relevante kandidater til samtale.
Du kan læse mere om DD Plast på www.ddplast.dk

